
Tjänsten Strategiformulering 
skapar möjligheterna du 
behöver

VD och ledningsgrupp i mindre bolag får ofta lägga mycket tid på 
operativa frågor, och det blir nästan omöjligt att lyfta blicken för att 
sätta den strategiska agendan framåt. PwC:s tjänst Strategiformulering 
hjälper dig att skapa de möjligheter du behöver och ger dig en effektiv 
och strukturerad strategi- och affärsplanering.

Behöver din verksamhet kunnande och metoder 
för att utforma nya strategier vid ändrade köp
beteenden, digitalisering av verksamheten, regel
verksförändringar eller behov av effektivisering.

Syftet med tjänsten Strategiformulering är att 
hjälpa dig att ta fram en fungerande strategi med 
bred förankring i bolagets ledning. Våra rådgi
vare hjälper dig att effektivt skapa en struktu
rerad strategi och affärsplanering, genom att 
kombinera en nulägesanalys av din verksamhet 
och verklighet med en strategiworkshop, där vi 
tillsammans formulerar de viktigaste frågorna. 

Strategiformulering

Så här hjälper vi dig på PwC

Med tjänsten Strategiformulering utvärderar PwC 
först nuläget baserat på ett antal parametrar som 
finansiell situation, konkurrenter och marknads
dynamik genom en enkät liksom en analys av  
publikt tillgänglig data. Nulägesanalysen summe
ras i en rapport som stäms av med ledningen i ett 
digitalt möte. 

Strategiutvecklingen sker i en workshop där PwC 
förberett ett diskussionsunderlag baserat på 
bolagets nuläge och svar på en andra enkät. Allt 
sammanställs i en slutrapport, en strategisk plan, 
som beskriver hur och med vilka aktiviteter din 
verksamhet kan nå målen.

Välkommen till PwC.

För mer information, 
vänligen kontakta:
Sami Halonen
Tjänsteägare 
010212 77 03 
sami.halonen@pwc.com

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 34 kontor 
runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala 
som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra 
kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i. 

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 
medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara 
lösningar för våra kunder.
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